Indústria Quimilab - Empresa de higiene e limpeza referência no mercado nacional desde
1994, tem como foco excelência no atendimento oferecendo soluções eciente com baixo
impacto ambiental e melhor custo benefício. Nosso portfólio conta com mais de 50
marcas e 300 itens divididos nas categorias: Limpeza Geral; Automotiva, Food
Service, Hospitalar, Alimentícia, Lavanderia e Tratamento de Piso.
Qualidade, ética e bom relacionamento compõe o tripé que norteia toda a nossa
ação e vem nos colocando em posição diferenciada dentro do exigente mercado
de limpeza, sanitização e higiene pessoal.
“A empresa olha seu passado e se orgulha de ter construído uma marca
que expressa evolução e credibilidade.

ANOS
Produzindo Qualidade

“
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Catálogo de Produtos

Limpeza Geral

VEZON

Detergente Líquido

Detergente Líquido Concentrado
VEZON

´

DESINFETANTES

5L

´

BIOFECT

VERONA

Desinfetante Econômico

Desinfetante Concentrado

AROMATIZANTE

DETERGENTE USO GERAL

DETERGEN

Neutralizador de Odores

Aromatizante de Ambientes

AIR CLEAN

´

´

1L

ALXI 2000

Limpador Líquido Multiuso

Limpador de Vidros

Revolucionário limpador multiuso concentrado, limpa com facilidade e pouco esforço
sujidades gordurosas e oleosas, sem deixar
resíduo.

Excelente limpador para vidros e espelhos.
Limpa, da brilho, desembaça e deixa uma
película protetora na superfície.
VIDROL

´

´
1L

1L

´

´

VORAZ 300

Diversos

NET MAX

NET CLEAN

Sabonete Líquido Econômico

Sabonete Líquido Glicerinado
NET CLEAN MUSK
Sabonete líquido
Cremoso

CLOROQUIM GHL é um desinfetante
de uso geral à base de hipoclorito de
sódio contendo 2% de cloro ativo estabilizado.
CLOROQUIM GHL é indicado para desinfecção
de pisos, paredes, banheiros, vestuários,
sensíveis ao cloro. CLOROQUIM GHL
portas, vidros, e superfícies em geral não
também pode ser utilizado na desinfecção
de hortifrutícolas e lactários. Possui eficaz
bactericida frente aos microorganismos
ação
Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis,
MODO DE USAR: Desinfetante de uso geral:
Escherichia Coli e Enterococcus faecium.
O CLOROQUIM GHL deverá ser utilizado
puro por um tempo de contato de 10 minutos.
Desinfetante para hortifrutícolas: Lavar previamente
as verduras, legumes e frutas em água
no produto o já diluído na proporção de
corrente. Deve permanecer sob imersão
10ml do CLOROQUIM GHL para cada
1L de água por 20 minutos. Em seguida,
com água corrente e deixar escorrer.
enxaguar
Desinfetante para lactário: As mamadeiras,
bicos e acessórios devem permanecer
imersão no produto o já diluído na proporção
sob
de 10ml do CLOROQUIM GHL para cada
1L de água por 60 minutos. Retirar do recipiente,
enxaguar e deixar escorrer. Em seguida,
enxaguar com água corrente. Nas diluições
mencionadas para desinfecção resultam
concentração média de 200ppm de cloro livre
em uma
na solução final. ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não misturar com
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
outros produtos. A mistura com ácidos ou
produtos à base de amônia produz gases
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contatoLiquido
tóxicos.
com
antes de reutilizá-los. Não utilizar em recipientes os olhos e contato com a pele. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida
e objetos metálicos. Usar luvas para a sua
aplicação. Depois de utilizar este produto
e seque as mãos. RECOMENDAÇÕES DE
lave
ABERTURA DE EMBALAGEM: Retire o lacre
e gire a tampa no sentido anti-horário até a
da embalagem. Abra a embalagem cuidadosamente,
abertura
prevenindo os respingos do produto. CUIDADOS
produto na sua embalagem original e bem
DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o
fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da luz solar direta e do
excessivo. Não reutilizar a embalagem vazia
calor
para outros fins.

AN
NET CLE
Sabonete Perolado

´

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de sódio,
estabilizante e veículos. PRINCÍPIO
VALIDADE: 06 Meses após a data
ATIVO: Hipoclorito de sódio 2,00%
de fabricação. ÁGUA PODE FALTAR.
p/p
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3
NÃO DESPERDICE.
Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X
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Sabonete glicerinado para higiene e hidratação das mãos. Em versão CREMOSA/
ESPUMA, ambos em embalagens com 5L
para abastecer, ou rel de 800ml.

´
Erva-

LITROS
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DATA:
ALC
LOTE:
7 898550 863144
INDÚSTRIA QUIMILAB DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- ME - CNPJ: 12.919.018/0001-70
Insc. Est : 0423491-09 - Aut.
Func. M.S n° 3.06.631-3 - SAC:
(81)3339.1799 - Responsável Rua Rio Una, 225, Ibura - Recife/PE - CEP: 51220-010
Site: www.quimilab.com.br
Técnico: Ana Patrícia Gomes
- E-mail: quimilab@quimilab.com.br
Belo - CRQ/PE 01.2.00225
- INDÚSTRIA BRASILEIRA

BACSAN SOAP
Sabonete Cremoso Perolado
PEROLAN

ERVA-DOCE

Sabonete líquido
Perolado

CLOROQUIM GHL é um desinfetante
de uso geral à base de hipoclorito de
sódio contendo 2% de cloro ativo estabilizado.
CLOROQUIM GHL é indicado para desinfecção
de pisos, paredes, banheiros, vestuários,
sensíveis ao cloro. CLOROQUIM GHL
portas, vidros, e superfícies em geral não
também pode ser utilizado na desinfecção
de hortifrutícolas e lactários. Possui eficaz
bactericida frente aos microorganismos
ação
Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis,
MODO DE USAR: Desinfetante de uso geral:
Escherichia Coli e Enterococcus faecium.
O CLOROQUIM GHL deverá ser utilizado
puro por um tempo de contato de 10 minutos.
Desinfetante para hortifrutícolas: Lavar previamente
as verduras, legumes e frutas em água
no produto o já diluído na proporção de
corrente. Deve permanecer sob imersão
10ml do CLOROQUIM GHL para cada
1L de água por 20 minutos. Em seguida,
com água corrente e deixar escorrer.
enxaguar
Desinfetante para lactário: As mamadeiras,
bicos e acessórios devem permanecer
imersão no produto o já diluído na proporção
sob
de 10ml do CLOROQUIM GHL para cada
1L de água por 60 minutos. Retirar do recipiente,
enxaguar e deixar escorrer. Em seguida,
enxaguar com água corrente. Nas diluições
mencionadas para desinfecção resultam
concentração média de 200ppm de cloro livre
em uma
na solução final. ADVERTÊNCIAS: CONSERVE
ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não misturar com
FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS
outros
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato produtos. A mistura com ácidos ou produtos à base de amônia produz gases tóxicos.
com os olhos e contato com a pele. Lavar
os objetos e utensílios utilizados como medida
antes de reutilizá-los. Não utilizar em recipientes
Perolado
e objetos metálicos. Usar luvas para a sua
Perolado
aplicação. Depois de utilizar este produto
e seque as mãos.
Sabonete
RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA
lave
da embalagem. Abra a embalagem cuidadosamente, DE EMBALAGEM: Retire o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário até a abertura
prevenindo os respingos do produto. CUIDADOS
produto na sua embalagem original e bem
DE CONSERVAÇÃO: Mantenha o
fechada após o uso. Conserve em ambientes
arejados ao abrigo da luz solar direta e do
excessivo. Não reutilizar a embalagem vazia
calor
para outros fins.

PEROLAN

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de sódio,
estabilizante e veículos. PRINCÍPIO
VALIDADE: 06 Meses após a data
ATIVO: Hipoclorito de sódio 2,00%
de fabricação. ÁGUA PODE FALTAR.
p/p
Aut. Func. MS n° 3.06.631-3
NÃO DESPERDICE.
Reg. MS n° X.XXXX.XXXX.XXX-X
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Sabonete perfumado para higiene das mãos.
Contém uma base perolada que hidrata
a pele, deixando uma sensação aveludada. Disponíveis em embalagens de 5L e rel
de 800ml.

Sabonete Antisséptico
Sabonete antisséptico para higienização das
mãos, em versão CREMOSA/ESPUMA, tendo
como base a clorexidina. Comprovada em
testes laboratoriais como ativo mais conável
e usado no mundo.

Sabonete bactericida

BACSAN
SOAP Sabonete Perolado

´

LIMPADORES ESPECIAIS
LIMPADORES
ESPECIAIS

VORAZ 100

Desengraxante Neutro

Desengraxante Alcalino

Excelente desengraxante para os diversos tipos de sujidades presentes em azulejos, cerâmicas, equipamentos e peças. Sem
atacar a superfície.

Desengraxante para limpeza pesada capaz de
remover com eciência, gordura e sujidades
oleosas. Especialmente para limpeza de
cozinhas , condomínios, ocinas...
VORAZ 300

´

´
1L

1L

Polidor de Alumínio e Inox

Desincrustante Ácido

Limpa e restaura a coloração do alumínio
e inox. Bastante usado em cozinhas para
limpeza de panelas e utensílios.
TRAX MSO

LUMINEX

´

´
1L

1L

Detergente Gel Perfumado

Limpador de Carpete e Etofados
Excelente limpador para carpetes e estofados. Remove manchas e hidrata as bras,
tirando odores e deixando o cheiro agradável.

´

Pêssego

GEL CLEAN

CARTEX

´

´
1L

1L

BACSAN GEL

Gel Antisséptico

VEZON LAUDRYL LQ
Detergente para Roupas

Gel Antisséptico

VEZON LAUDRYL LQ
Gel antisséptico
Clean

70

BACSAN
Perolado
GEL Sabonete
Elimina 99,99%
Sem enxágue

das bactérias

Indicado para higienização e proteção
das mãos. Contém 70% de álcool e elimina
99,99% das bactérias. Não necessita de
enxágue, e pode ser utilizado em diversos
ambientes.

Protetor de Superfície
PROTEX LUB

LAVANDERIA

´
1 a 3ml p/ Kg Roupa
A frio - Tempo 10 a 15 min.
8,0 a 9,0

Detergente para Roupas

Hipoclorito de sódio
2% 5% 10%

Protege, lubrica, conserva e embeleza
as superfícies em ferro, metais, inox e alumínio. Ideal para elevadores, portões de alumínio, chassis, lubricação de máquinas...
PROTEX LUB

^

´

1L

Detergente Umectante
Excelente detergente pastoso com perfume
agradável de pinho que inibe odor
desagradável em enxágues iniciais de roupas.

Embalagens com detalhes exclusivos que impedem a
falsicação, garantindo a qualidade e segurança.
Escala de pH Orientativa

3 a 6ml p/ Kg Roupa
A frio - Tempo mín. 3 min.
4,0 a 5,0

1 a 2ml p/ Kg Roupa
A frio - Até 10 minutos
8,0 a 9,0

